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Spoločnosť PwC Slovensko bola opätovne uznaná ako  
najväčšia audítorská firma 

 
Bratislava, 6. novembra 2014 – Spoločnosť PwC Slovensko bola v roku 2014 opätovne uznaná ako 
najväčšia audítorská firma na slovenskom trhu podľa ekonomického týždenníka TREND. Rebríček bol 
publikovaný v novembri a je založený na tržbách za rok 2013.  
 
Globálne narástli tržby PwC za finančný rok 2014 (k 30. júnu) o 6 % a zvýšili sa na 34 mld. USD. 
Tržby vzrástli aj v Európe: o 4 % v západnej Európe a o 3 % v strednej a východnej Európe, a to i 
napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam v mnohých európskych krajinách. 
 
“PwC pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Základným predpokladom nášho úspechu sú 
jednoznačne schopnosti našich ľudí, ich talent, jedinečnosť a hodnoty, ktoré denne vkladajú do 
každého projektu. Sme hrdí, že sme boli uznaní ako najväčšia audítorská firma druhý rok po sebe. K 
nášmu úspešnému umiestneniu prispel rast  poradenských služieb vo finančnom sektore, ako aj 
silnejúca pozícia v sektore slovenských spoločností v súkromnom vlastníctve.“ vraví Todd Bradshaw, 
Country Managing Partner PwC Slovensko. 
 
 
Poznámky vydavateľom: 

 
Úplný rebríček TREND TOP je dostupný na webstránke www.etrend.sk. 
 
Globálna výročná správa PwC pre rok 2014 je dostupná na: PwC Global Annual Review 

 
O sieti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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